Příloha ZD č. 05 – Specifikace předmětu plnění
(závazný dokument)

Město Bruntál
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ/DIČ: 00295892 / CZ00295892
„Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr
dodavatele nábytku pro ZŠ“

Zadavatel veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:

Číslo
položky

9

Položka
Keramická dílna a módní
tvorba
Základní škola Bruntál,
Okružní 38
Stavitelné židle k šicím
strojům

Počet

14

10

Skříně na ukládání
pomůcek

30

11

20

13

Židle do keramické dílny (s
pístem na kolečkách)
Stoly do keramické dílny

14

Stolky pod šicí stroje

14

62

COWORKINGOVÉ
CENTRUM
Základní škola Bruntál,
Školní 2
VYBAVENÍ
COWORKINGOVÉHO
CENTRA – NÁBYTEK

10

1

63

Konferenční/pracovní stůl

1

64

1

69

Doplněk stolu: výsuvné,
přípojné místo vč. kabelu
Společný stůl pro
COWORKING
Židle k šicím stolům
Kuchyňská deska k
umyvadlu
Nástěnka

70

Závěsy okna + dveře

10

71

Roztažitelná garnýž okna

3

65
66
67

1
4
1
2

Parametry/specifikace plnění

Židle bez pojezdu – na kluzácích, výškově stavitelná
pístem nebo šroubovicí, sedák PUR nebo čalounění
snadno udržovatelné, s regulovatelnou opěrkou, bez
loketních opěrek
Skříňka uzavíratelná (pevné dveře) s kovovým rámem.
Rozměr: výška min. 100 cm, šířka min. 100 cm, hloubka
min. 50 cm
Židle s pojezdem, výškově stavitelná pístem, sedák PUR,
s regulovatelnou opěrkou zad, bez loketních opěrek.
Stabilní stůl na pevném kovovém rámu s omyvatelnou
vlhkovzdornou pracovní deskou opatřenou oblými hranami.
Rozměr stolní desky – 120 x 50 cm, výška 5x – 70 cm, 5x –
80 cm.
Stolek pod šicí stroj s možností úložných uzavíratelných
prostor vedle nohou žáka. Šířka min. 100 cm, hloubka min.
45 cm, výška cca 75 cm. Úložný prostor: přihrádka na
uložení stroje, výsuvná, na teleskop. lištách, další 2
zásuvky. Odolný povrch omyvatelný, nenáročný na údržbu.
Vzhledem k prostorovým možnostem coworkingového
centra je NUTNÉ dodržet uvedené jednotlivé parametry
šířky, hloubky a
v některých případech i výšky nábytku
Věšák – rozměry: š. 80-90 cm, h. 35-37 cm, barva: černá,
Otočná židle – rozměry: š. cca 68, v. max. 94; barva: bílá
nebo tmavě šedá
Police otevřená, dělená na 12 čtverců + 6 vložek –
rozměry: v. 112 x š. 147 cm; barva: bílá
Zásuvkový díl – rozměry: š. 41, h. max. 50, v. 55-57 cm,
barva: bílá,
Stůl (rohový) - rozměry: š. 120, d. 120 cm, barva: bílá
Stůl (rovný) - rozměry: š. 60, d. 120 cm, barva: bílá
Police se stolem otevřená, dělená na 8 čtverců – rozměry:
š. 77x v. 147x d.159 cm, barva: bílá
rozměry: 155-160 x155-160 cm
počet míst: 8, barva: bílá
kompatibilní se stolem (řádek 63)
rozměry: d. 290-300 x š. 120 cm
počet míst: 10, barva: bílá
nastavitelná výška: max. do 66 cm
rozměr: š. 50x d.100 cm
barva: bílá
popisovací magnetická tabule a korková nástěnka, cca š.
120 x v. 90 cm
rozměr: š. min. 140 x 280 cm
zatemnění min. 95%
roztažitelnost 120–210 cm

72
73
74

Roztažitelná garnýž dveře
Zámky k šicím skříňkám
Barový pult do kavárny

1
6
1

80

Barová stolička

3

85
90

2
10

110

Sedací vak
Dekorační rámy
PODPORA PODNIKÁNÍ V
HODINÁCH DÍLEN
Základní škola Bruntál,
Školní 2
Regál na výrobky

111

Věšák – modrý

1

118

Regál na výrobky

1

136

TEXTILNÍ ATELIÉR
Základní škola Bruntál,
Školní 2
Stůl na stříhání – výškově
nastavitelný

1

1

137

Skládací počítačový stůl

4

138

Skříňka vč. vnitřních
organizérů a pracovní
desky

1

139

Stolní lampa LED

4

160

208

YOUTUBEŘI
Základní škola Bruntál,
Školní 2
Sedací vak 179x140
KOSMETICKÝ SALÓN
Základní škola Bruntál,
Školní 2
Kosmetické lehátko,
skládací, polohovací

1

1

1

210

Židle ke kosmetickému
lehátku na kolečkách
Vizážistická židle přenosná

211

Obal na vizážistickou židli

4

209

4

roztažitelnost 190-340 cm
barva: bílá matná
rozměry rovný díl: š.140-146 cm; v. 100-110 cm; Hloubka:
80 cm
rozměry rohový díl: š. 95-100 cm; v.:100-110 cm; h.: 88-90
cm
Výška obou dílů musí být totožná.
výška: 60-65 cm
barva: bílá
materiál: dřevo
opěrka: ano
rozměr: š. 70 cm, barva: zelená
rozměr: 60-61 x 90-91, barva: bílá

rozměry: v. 180 x d. 90-120 x h. 30 cm; 5 polic; barva:
modrá
rozměry: cca d.121 x š. 25-31 cm
zavěšení na zeď, barva: modrá
rozměry: v. 180x d. 90-120 x h.30 cm, 5 polic, barva:
modrá

rozměr: d. 110-120 x š. 65-70 cm
polohovací: ano
barva: bíla
Závěsný a skládací
rozměry: složené/rozložené š. 60/60 cm, h. 25-30/93-95
cm,
barva: bílá
Policový díl – rozměr: d. 77-80x v. 77 cm; barva: bílá;
možnost zavěšení: ano; rozdělení police: ano na 4 čtverce
Šuplíkový organizér – rozměry: d. 80 cm x h. 60 cm; počet
zásuvek: 4; barva: bílá
Vysoká skříň – rozměr: h. 60xš.32-35x v. 200-220 cm;
systém zavírání: dvířka; barva: bílá
Pracovní deska – rozměr: 80x60cm
Výška: 40-44 cm
Nastavitelná barva světla
U veškerého zboží je vyžadovaná: snadná manipulace,
kompatibilita programu a přístrojů, kompatibilita přístrojů
mezi sebou.
d.179-182 x š.135-145 cm, barva zelená

Vlastnosti:
polohovací, skládací
- nastavení do vodorovné polohy
- opěrka hlavy, otvor na obličej, odnímatelné područky
Barva: bílá
Materiál: kovová konstrukce, PVC
Rozměry výrobku: 183 x 62 x 75 cm
Hmotnost: max. 25 kg
Nosnost: 150 kg
Nastavitelná výška 48-61 cm
Konstrukce chrom, váha: do max. 6 kg
Vlastnosti skládací, přenosná
výška sedáku: 75cm
váha: do 8kg
Barva černá
kompatibilní s vizážistickou židli s výškou sedáku 75cm

212

Skládací židle na malování
na obličej

8

213

Lampa s lupou pojízdná

1

214

Stolek na pomůcky

1

216

Zrcadlo se stojanem

1

217

Zrcadlo menší výukové

10

219

Paraván ke kosmetickému
lehátku

1

221

Velká skříň na pomůcky

1

fce přenos v ruce i na rameno, ochrana proti poškození
materiál pevný nepromokavý, barva černá
vlastnosti skládací, vhodná pro intenzivní veřejné použití
voděodolná, vhodná i pro venkovní použití
hmotnost: do 4,5 kg
maximální nosnost: 150 kg
barva černá (nebo šedá)
Vlastnosti stabilní kovová konstrukce, pojízdná
LED jasné bílé světlo, nízká spotřeba
5 dioptrií
průměr čočky: 15 cm
teplota světla: 5200K
výkon: 10W
barva bílá
vlastnosti pojízdný, stabilní kovová konstrukce, úchyt na
lampu
rozměry cca v 84cm, š 54cm, h 40cm
Hmotnost do 13 kg
barva bílá
3 police
výška cca 175, šířka cca 45, dřevěné, bílé, skládací, se
stojanem
volně stojící, se stabilním stojánkem
oboustranné: běžné zobrazení a 3× zvětšení
rozměry cca 18 × 5,5 × 21cm
váha max 500 g
skládací, variabilní, šestidílný
výška: cca 180cm
šířka: cca 240cm (6 x 40cm)
materiál: dřevěný rám
výška 236 cm
hloubka 66 cm
šířka 240-250 cm
barva bílá, variabilní police, uzavíratelná

